
 

 

 

 

Locatie: 

Tuinbouwweg 19B (in de kwekerij) 

Maarssen 

Door het zwarte hek (nr. 19A/19B). Je kunt op het gras op links parkeren, fietsen achter de 

vrachtwagen. De deur staat open! 

Aanwezig:  

Anouk, Anouschka, Belinda, Esther, Inge, Jacqueline, (Marian), Mirjam, Nienke, Nynke, Caes? 

Geïnteresseerd, afwezig: Berna, Claudia 

 

Aanvang: 19.00 uur 

 Welkom 

 Kennismakingsrondje (15 minuten) 

korte achtergrond, specialisatie, huidige situatie, wat verwacht ik van samenwerken in een / 

in dit centrum 

 

 Actie! - Korte tour locatie (15 minuten) 

waar gaat het gebeuren, waar komt wat? Voor eerste indruk zie plattegrond als bijlage. 

Tijdens de tour: wat vind jij belangrijk? 

 

 Voortgang project (10 minuten) 

doorkijk in bouwfasen & financiën – indicatie huren 

 

 Actie! Ruimte inrichten (15 minuten) 

dit is dè kans jouw input te geven voor …lichtpunten, stopcontacten, etc., etc. -  kortom, al die 

dingen die anders ‘gewoon nou eenmaal zo zijn’ 

 

 Scrum: Wat wordt ons Product? (15 minuten) 

in mijn oriënterende fase of er voldoende vraag zou zijn voor iets als een natuurgeneeskundig 

gezondheidscentrum heb ik gesproken met Lonneke van Motivaction, marktonderzoeker 

gespecialiseerd in gezondheidszorg. Eén van de waardevolle dingen die zij aangaf, was 

duidelijk te maken, voor de klant/zorgvrager, wat de toegevoegde waarde is van deze 

bundeling van krachten fysiek onder één dak.  

AGENDA 

1e bijeenkomst Natuur & Gezondheidcentrum Maarssen – geïnteresseerde huurders – 19 mei 2021 

 



Die vraag gaan we met elkaar beantwoorden, zodat we duidelijke input voor volgende 

scrums krijgen. Wat is ons Product dat door bezoekers/zorgvragers specifiek hier gehaald kan 

worden? 

Vb: Die gerichte vraag bracht mij bijvoorbeeld de gedachtenkronkel om speciale dagen te 

organiseren voor (ex)kankerpatiënten en hun familie en/of dierbare vrienden. Een hele dag 

werken aan herstel èn gewoon echt samen onbezorgd genieten, wel-zijn, je weer lekker in je 

vel voelen, binnen, buiten in de natuur. Meerdere gezinnen, fellowship. Positieve gezondheid. 

Niet moeten veranderen wat sowieso al veel energie vraagt, maar nieuwe dingen doen die 

energie geven. Er zijn hier legio activiteiten voor te bedenken die deze locatie,  juist in 

combinatie met deze bundeling van zorgverleners, kan bieden!  

 

 Scrum: Positionering (15 minuten) 

ook uit marktonderzoek en bevestigd door een (slechts één helaas) gesprek met een lokale 

huisarts is 20% de max van mensen die ‘alternatieve’ zorg als voorkeur kiest (als het type 

klacht deze voorkeur toestaat uiteraard). Er is een mooie ontwikkeling gaande wat betreft 

leefstijlgeneeskunde. In 2025 zal de eerste basisarts nieuwe stijl van de band af moeten 

rollen. Huisartsen hebben een aversie als hun patiënten bezorgd bij hen komen want 

‘therapeut Y heeft gezegd, middels testje x, dat ik iets aan mijn… mankeer’, en hun testen 

tonen niets aan. Hoe werken we aan kwaliteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid? Hoe 

gaan wij ons positioneren? 

 

 Scrum: Zorgverzekeraar (15 minuten) 

een potentiële nieuwe klant informeerde of we ook een GLI groep (Gecombineerde Leefstijl 

Interventies) aan gaan bieden. Dit wordt vergoed door de zorgverzekering als de 

hoofdaanbieder een contract heeft met een zorgverzekeraar en samenwerkt met bijv. lokale 

sportscholen. De te vergoeden zorg (voor tegengaan obesitas, diabetes risico) bestaat uit 

individuele en groepsbijeenkomsten gecoördineerd door een leefstijlcoach in samenwerking 

met een fysiotherapeut/oefen/bewegingstherapeut en een diëtist. Een prachtig voorbeeld 

van samenwerking, en voor veel mensen maakt een vergoeding het makkelijker mogelijk, 

maar je komt wel in het keurslijf van een verzekeraar. Hoe staan we daar tegenover? 

 

 Afsluiting bijeenkomst 

vragen, samenvatting, peilen 

 

Meenemen: papier en pen/potlood, goede energie en een flinke dosis creativiteit, enthousiasme en 

authenticiteit 

Heel graag tot de 19e! 

Diana  

Pst!  

 Heb je vertraging of loopt iets anders dan verwacht? App of bel me dan: 06-14722011 

 De ruimte is groot genoeg en goed geventileerd, om alle covid19 regels te honoreren.  



 

Plattegrond begane grond. Schaal 1:100 

  



 

Eerste verdieping. Op dit moment wordt alleen de bovenzaal gerealiseerd (in tekening 

‘opslagruimte’) ingericht als huiskamer. De andere verdiepingen worden wel voorbereid, maar nog 

niet daadwerkelijk gebouwd uit kostentechnische overwegingen. 

  



 

3D schets buitenaanzicht 

 

 

Artis Impression interieur, rechts entrée, midden ontvangst 

 


